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Povrch země byl dřív spíše plochý, pokrytý jezery a bažinami. Suchá půda byla 

zaplavována mořskými vlnami s čerstvou vodou. Existovalo mnohem méně hor a 

kopce nebyly tak vysoké. Na konci 4. a začátkem 3. tisíciletí př. n. l. se stalo něco, 

nad čím si vědci lámou hlavu dodnes. Reliéf Země se náhle změnil. 

 
 

O autorovi 
 

Jiří Matějka se narodil v roce 1961. Je stavební 

odborník na pozemní stavby a konstrukce. Od 

současných staveb není daleko k historii. Od-

borná profese ho přivedla až k nejstarším stavbám 

na naší planetě. Na svých cestách si uvědomil, že 

oficiální názory na historii lidstva se hroutí jako 

domeček z karet. Vymyšlená fakta a dogmata, jež 

nám předkládají ortodoxní vědci, vytvářejí zcela 

jiný obrázek počátků historie lidstva, než jaká je 

skutečnost.  

 

Jiří Matějka, novinář a publicista, je zakladatel  

a vydavatel časopisu WM magazín Skryté skuteč-

nosti, který vychází měsíčně od roku 2001. Na 

stránkách časopisu prezentuje nová fakta a zjištění z vlastních studií a cest. Na po-

pud přátel a čtenářů časopisu založil klub cestovatelů Nový cestovatel, který orga-

nizuje poznávací cesty za nejstarší historií lidstva.  

První kniha Jiřího Matejky má název Naše fantastická minulost. Najdete v ní nej-

zajímavější fakta a objevy, které autor uskutečnil za posledních 20 let, zejména na 

evropském kontinentě. Mýty národů z celého světa vyprávějí o tom, jak se zdvihaly 

horské hřebeny, vznikaly nové řeky, pouště, trhliny a na zemský povrch dopadaly 

vrstvy sopečného popela. Zdá se, že zdánlivě prastaré geologické struktury jsou 

často mladší, než si myslíme. 
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Tajemství kamenných koulí 

Na naší planetě bylo objeveno na tisíc kamenných koulí. Najdeme 

je v Kostarice, v Mexiku, v Rusku, v Česke republice, na Slovensku, 

nebo v Bosně. Vydejme se společně na dlouhou cestu kolem světa. 

Navštívíme místa, která jste možná nikdy neviděli a o kterých málo 

slyšeli. 

 

Kamenné koule mají různé velikosti, největší dosahují několik me-

trů v průměru s hmotností mnoha tun. Některé mají dokonalý tvar, 

jiné připomínají vejce. Skládají se z různých hornin, ať už sopeč-

ného původu, nebo sedimentární. I když se našlo tisíce kamenných 

koulí, jejich vznik je stále zahalen tajemstvím. Jsou čistě přírodního 

původu, nebo dílem lidských rukou?  

 

 
 

Jak vznikly kamenné koule a k čemu sloužily?  

 

Kamenné koule již po desetiletí vzrušují odborníky i širokou veřej-

nost na celém světě. Mají průměr od několika centimetrů až několik 

metrů. Ve Slovenském lomu, nedaleko Čadce, jsem objevil otisk 

koule, která měla průměr až 5 metrů. 

 

Nejodvážnější teorie tvrdí, že záhadné kamenné koule jsou dílem 

mimozemské civilizace. Odborníci se naopak domnívají, že to byl 

přírodní proces. Avšak ani oni nemají dodnes jednotný názor. Lidé 

jim často přisuzují magické a léčebné účinky. Podle legend padaly 

koule z nebes a některé tam opět vzlétly. Mají být kuličkami bohů, 
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zkamenělá semena rostlin, nebo to jsou vejce gigantických zvířat? 

Jeden geolog napsal, že fenomén kamenných koulí není doposud 

spolehlivě vysvětlen, a proto kolem něj vzniká mnoho spekulací. 

 

Po stopách kamenných koulí 

 

Je zřejmé, že dokonalé koule přitahovaly pozornost lidí na celém 

světě. Přemisťovali je do svých vesnic, domú, používali je jako kul-

tovní symboly, nebo jimi označovali hroby. Vydejme se po stopách 

tajemných kamenných koulí. 

 

Kostarika 

 

Nejznámější nálezy jsou v Kostarice. Při kultivaci pozemků bylo na-

lezeno velké množství kamenných koulí. Jejich průměr se pohybuje 

od několika centimetrů, až po obří objekty s průměrem dva metry  

a patnáct centimetrů. Přibližně 130 koulí je dnes vystaveno v Kosta-

rickém národním muzeu. 

 

První odborný výzkum provedl ve čtyřicátých letech americký ar-

cheolog Dr. Samuel Lotrop u města Palmar Sur. Některé koule byly 

seskupeny do řad a geometrických formací, jiné byly součástí hrobů. 

Našli se také sestavy orientované k severu, jiné řady ukazují směrem 

k Velikonočnímu ostrovu. 

 

 
 

Archeoložka Doris Stoneová, ředitelka muzea v San José, ve své 

zprávě uvedla: „Kostarické kamenné koule musí být připsány k ne-

rozluštěným megalitickým záhadám našeho světa.“ Následovala 
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podrážděná reakce vědců, tvrdících, že koule vznikly přirozenou 

cestou, když se žhavé kameny kutálely po svazích sopek a postupně 

na sebe nabalovala plastickou lávu. Představte si, jak v zimě stavíte 

sněhuláka. Z malé koule se postupně stává větší a větší. Podobný 

efekt nastane při pohybu koule po svahu dolů. Pod kopcem je tak 

velká, že ji ani nezvednete. Když je kopec hodně dlouhý, tak se va-

lící hrouda na své cestě rozpadne vlastní vahou. 

 

 
 

Průměrná výška vulkanického pohoří v Kostarice je přibližně 2000 

metrů nad mořem, nejvyšší vrcholy jsou vysoké téměř 4000 metrů. 

Je možné, aby se vystřelující magmatické kusy po dopadu na zem 

změnily na pravidelné koule, navíc bez deformace cestou po svahu? 

Tato představa je nepřijatelná! 

   

V Kostarice bylo objeveno několik černých koulí. Mnozí badatelé 

se chybně domnívají, že jde bazaltovou lávu. Vysvětlení je prosté. 

Podle místních obyvatel získaly záhadné kamenné koule černé za-

barvení při vypalování trávy. 

 

Ostrov mrtvých 

 

Bývalý velvyslanec na Kostarice, Ing. František Toth, zorganizoval 

ve spolupráci s muzeem v San José, expedici na ostrov mrtvých 

(Iisla del Caňo). Ostrov je vzdálen od ústí řeky Diquís 30 kilometrů. 

Popisuje nálezy pravidelných koulí o průměru 50 až 60 centimetrů. 

Koule zde byly umístěny na pohřebních mohylách, 200 metrů nad 

hladinou moře. Podle mínění odborníků byly dopraveny až 8 tun 

těžké koule na ostrov předkolumbovskými obyvateli.  

 

Byly kamenné koule vyrobeny v lomech? Archeologové tvrdí, že 

původně jich bylo na území Kostariky víc jak tisíc. Většina z nich je 

nenávratně ztracena. Kámen na jejich výrobu musel být dovážen 

z dalekých hor. Aby získali kouli o průměru 2,4 metru, museli by 

kameníci opracovat blok o hraně 2,8 metru. Kolik to muselo být pra-

covníků? A kolik lidí se podílelo při jejím odkutálení na určené 
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místo? Zodpovězena není ani nejzákladnější otázka: Proč to vlastně 

dělali? 

 

Způsob výroby koulí je dodnes neznámý. Archeologové neobjevili 

ani stopu po nástroji, který by kameníkům umožňoval stanovit do-

konalý tvar koule. Řemeslníci si mohli pomáhat ohněm a vodou. 

Jsou-li použité druhy žuly vystaveny žáru, a pak prudce ochlazeny, 

kámen nepuká, ale loupe se jako cibule. Jenže, precizní opracování 

koulí zůstává neobjasněno. Jedna z teorií popisuje obrušování ka-

mene pomocí pruhu kůže a písku, až do hladkého povrchu. 

 

Tvar nalezených objektů se od dokonalé koule liší jen 0,2 procenty. 

Je možné zhotovit dokonalou granitovou kouli pomocí tak prostých 

pracovních postupů? Domnívám se, že to bylo nemožné. Přesto jsou 

někteří archeologové přesvědčeni o tom, že kamenné koule vyrobili 

lidé před 10 000 lety. Podle nich disponovali potřebnými matema-

tickými znalostmi. Uměli pracovat s vysokými teplotami a používali 

precizní řezbářské nástroje. Ale neznali písmo, a proto se o výrobě 

koulí nedochovaly žádné záznamy! 

 

Na území Kostariky nebyl nalezen jediný kamenolom, v němž bylo 

možné koule vyrábět. Kostarický Archeolog Dr. Quantilla však 

tvrdí, že v povodí řeky Terraba objevil několik surových nedodělků. 

John Hoope z kansaské univerzity je přesvědčen o rituálním smyslu 

výroby koulí. Tvar si vyžádala potřeba snadné manipulace s těmito 

předměty, jejichž využití se časem měnilo.  

 

Byly koule skutečně vyrobeny dávnými obyvateli Kostariky, nebo 

jde jen o populistické tvrzení? Zdá se, že kamenné koule vznikly 

spíš působením přírodních událostí než lidskou rukou. 

 

Původní obyvatelé kamenné koule objevili a použili pro kultovní 

účely. Koule upoutaly jejich pozornost svým dokonalým tvarem. Po 

generace je pak přemisťovali ke svým obydlím, vkládali do hrobů, 

nebo sestavovali do geometrických řad. Pouze 50 kamenných koulí 

bylo v padesátých letech archeology zdokumentováno na svém pů-

vodním místě. O dalších se dnes pouze domníváme, kde se skutečně 

nacházely. 

 

Rytina na kamenných koulích 

 

Kostarický astronom Edwin Quessada analyzoval rytiny na jedné 

kamenné kouli vystavených v muzeu San José. Všiml si, že existuje 

souvislost s kresbou na povrchu se souhvězdími Andromeda  
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a Pegas. Koule mohly být používány pro stanovení zenitu význam-

ných hvězd na zehdejší noční obloze. Je zde ještě jeden zajímavý 

detail. Spirála vytesaná do kamenné koule odpovídá tvaru spirální 

galaxie M31. Jak mohli tvůrci rytiny vědět o spirálovitém tvaru ga-

laxie? Viditelná pouhým okem se jeví pouze jako malý bod na noční 

obloze! 

 

 
 

Argentina 

 

Stovky kamenných koulí poblíž San Juan mohou připomínat obrov-

skou líheň předpotopních tvorů. Ale nejsou to zkamenělá vejce. Je-

jich různorodá velikost a nahodilé rozmístění svědčí o něčem jiném.  

 

Všechny koule jsou rozkutáleny v jedné rovině na velké ploše. Při 

vykopávkách nebyla objevena žádná hlouběji než jeden metr. Vět-

šina koulí s hladkým povrchem má po obvodě drážku, která není 

mnohdy vidět důsledkem eroze. 

 

Mexiko 

 

Do Mexického Aqua Blanca se v roce 1967 vypravila archeologická 

expedice. V oblasti Jalisco zdokumentovala skupinu 22 kamenných 

koulí s průměrem od 0,6 do 3,3 metru, sestavených do pravidelných 

řad. „Bylo to jako zázrak. Scéna vypadala jako obrovská kuželkář-

ská dráha aztéckých bohů. Koule byly pravidelné, jiné spojené v čin-

kovitý tvar. Tyto tvary na první pohled vylučují lidské působení.“ 

Jestliže záhadné koule nebyly vyrobeny lidmi, jak mohly ve skueč-

nosti vzniknout? 



112                                  
 

NAŠE  FANTASTICKÁ MINULOST  

V Mexiku bylo objeveno víc jak 150 téměř dokonalých koulí. Podle 

vědců vznikly krystalizací organické částečky v horkém sopečném 

tufu před asi 40 miliony let. Plyny uvolněné z organického materiálu 

se pohybovaly v horkém popelu všemi směry, a tak vznikly kulové 

kapsy, do kterých penetrovala okolní hornina.  

 

Místní lidé nazývají oblast Aqua Blanca hřištěm bohů. Ze starého 

názvu můžeme vyčíst dvě, pro nás důležité, informace. Z náhorní 

plošiny, kde byly objeveny kamenné koule, se při bouřkách ozývá 

burácení a hromobití. Je to místo, kde se často vyskytují mohutné 

elektrické výboje – blesky. Zde můžeme najít zajímavou souvislost 

s nálezy koulí na Slovensku. Nad lomem v Megoňkách je kopec, 

který přitahuje blesky. Místní lidé mu dali jméno Hromová hora. 

 

 
 

Slovensko 

 

První zpráva o nálezech kamenných koulích v Evropě se objevila  

v roce 1985. Pracovníci kamenolomu v obci Megoňky, na státní hra-

nici České a Slovenské republiky, popisují podivuhodné koule  

s mnohametrovým průměrem. "Po každém odstřelu bylo vidět vy-

soko ve skalní stěně pravidelné koule. Další jsme pak nacházeli  

v kamenných haldách. Ty menší si odváželi lidé jako suvenýry. Ale 

mnoho z nich, včetně té největší s průměrem asi 5 metrů, bylo zni-

čeno odstřely.“ 

 

Kamenné koule byly objeveny v lokalitě začínající u města Mosty  

u Jablunkova až po vesnici Klokočov. Největší nálezy byly učiněny 

ve starém kamenolomu v Megoňkách na Slovensku. Jedná se 
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pravděpodobně o největší evropské naleziště kamenných koulí, 

srovnatelné s nálezy v Bosně, nebo ve Francii.  

 

Nejzachovalejší koule je možné vidět ve stěnách kamenolomu 

v Megoňkách. Od roku 1995 zde bylo nalezeno zhruba 39 koulí  

s průměrem od 25 do 300 centimetrů. Mnoho z nich si odvezli hle-

dači pokladů, nebo zdobí místní zahrádky. Obyvatelé si pamatují 

neúspěšný pokus o přesun třímetrové koule jeřábem.  

 

Největší kamenná koule s průměrem 3 metry je dosud v kameno-

lomu. Tělo koule tvoří hrubozrnný pískovec, zatím co její povrch 

má jemnozrnnou úpravu. Nedaleko velké koule byla objevena jiná 

koule s průměrem 0,8 m.  

 

 
 

V lomu můžete vidět koule zapuštěné ve skalních stěnách, vysoko 

na severní stěně je lůžko po vypadlé kouli s odhadovaným průmě-

rem 5 m. Nad lomem je uvězněná ve skalním bloku kamenná koule 

s průměrem 120 centimetrů. Její svršek vystavený vodě a mrazu je 

poškozen, spodní chráněná část s jemnozrnnou úpravou je v dobrém 

stavu. Další kouli, s průměrem 180 centimetrů, nejdeteu hraniční 

čáře. V celé oblasti jsou zbytky mnoha kamenných koulí. 

 

Nad lomem je kopec nazvaný Hromová hora, který za bouřlivého 

počasí přitahuje blesky. To je důležitá informace, kterou mi potvrdili 

místní pamětníci. Kysucká oblast je geologicky velmi zajímavá, pře-

devším výskytem různorodých exotických minerálů, které na Slo-

vensku nenajdete. 
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Klokočov 

 

Lokalita Klokočov tvoří západní hranici kysuckého pásu s nálezy 

kamenných koulí. V lokalitě jsem během prohlídky našel dvě koule 

u silnice. Oba exempláře sem byly dopraveny z původního místa ná-

lezu. Další kamenné koule se nacházejí v oblasti Klokočovské skály. 

Struktura okolního terénu vykazuje stejné složení jako v Megoň-

kách. Je to chaoticky promíchaná směs různých druhů exotických 

hornin, písků a jílu. 

 

Lipovany 

 

V Lipovanech, nedaleko Lučence, je zajímavá geologická lokalita. 

Jsou zde vidět pískové lavice a stěny, které vznikly přílivovými  

a odlivovými proudy plytkého moře. Zde byly nalezeny kamenné 

koule s průměrem do 30 centimetrů. Koule vznikly ve stejném ob-

dobí, protože jsou všechny v jedné vrstvě. 

 

Česko 

 

Názory odborníků na kamenné koule se liší jak v datování, tak  

v mechanismu jejich vzniku. Vedou se odborné spory, vznikají nové 

teorie. Jaká je skutečná pravda? Mají kamenné koule z celého světa 

stejný původ?  

 

 
 

Olšany. U silnice do Olšan je kamenolom, kde se těžil kámen pou-

žívaný jako podsyp pod železniční pražce. Kámen byl z dopravních 

pásů shazován do drtičky. Ta se často zastavila a poškodila. Zjistilo 
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se, že problém způsobují kamenné koule, které jsou mnohem tvrdší 

než těžený materiál. Největší koule měla v průměru 80 cm. Od roku 

1996 se materiál před drtičkou třídí. Kamenné koule byly nalezeny 

ve vodorovné vrstvě, v hloubce 60 metrů. Vrstva s koulemi má jiné 

složení, než horniny pod a nad ní.  

 

O kamenné koule byl velký zájem, místní lidé je vykupovali za teh-

dejších 50 korun. Dnes jsou ozdobou mnoha domů a zahrádek. Nad 

lomem je farma, kde jsou z koulí postavení sněhuláci. 

 

V létě roku 2001 jsem kontaktoval geologa z Masarykovy univerzity 

v Brně. Pro geology byl výskyt kamenných koulí v lomu u Olšan 

překvapením. Podle jejich předběžného názoru leží kamenné koule 

ve vrstvě z období spodního karbonu (údajně 360 milionů let). 

 

Vidče. Kamenné koule jsou ve starém lomu nad obcí Vidče. Při 

těžbě zde byly nalezeny koule s průměrem až 3 metry, převážně elip-

tického tvaru. Ve skalní stěně jsou vidět další zapuštěné sféroidy. Na 

úpatí stěny leží velké oválné balvany. Největší kouli přesunuli 

místní lidé ke kostelu. 

 

 
 

Na východním svahu kamenolomu je kamenné koule o průměru 160 

cm. Koule je rozdělena jakoby přesnými řezy na tři části. Je tvořena 

pískovcovým slepencem se zrny o velikosti 1 cm. Povrch koule je 

hladký. Působením klimatická eroze se z ní postupuně odlupují 

tenké šupiny, jako když se loupe cibule. Dnes je z poloviny ukryta 

pod nánosem zeminy, způsobeným nedávným sesuvem sbahu. 
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Kamenná koule s bílých jádrem 

 

Ve svahu jsem nalezl kamennou kouli částečně zapuštěnou do te-

rénu. Je v těžko přístupném místě. Na jejím povrchu mě upoutala 

puklina s otvoem. Pomalu jsem odstranil úlomky a uviděl bílou 

hmotu, do které jdou snadno udělat vrypy. Koule má pevný obal 

silný 5 cm, vnitřní jádro je z měkkého světlého vápence. Kamenná 

koule, která připomíná popraskané vejce, se nachází jen pár metrů 

od místa s geologickými vrty. 

 

Geologické výzkumy ve Vidče 

 

Geologové z ČGÚ Brno prováděli výzkum kamenných koulí ve Vi-

dče. Napsali mi: „Tyto koule jsme studovali všemi dostupnými me-

todami, včetně studia anizotropie magnetické susceptibility. Tato 

metoda se provádí odvrtáním vzorku přímo na místě. Zkoumali jsme 

koule i okolní sedimenty. Bylo zjištěno, že vnitřní stavba koule se 

neliší od okolních hornin. Podle našeho názoru se jedná o kulovitou 

odlučnost hornin, která není až tak výjimečná. Koule vznikly sekun-

dárně uvnitř primárního sedimentu a během zvětrávání dochází k je-

jich uvolnění“. Shodná orientace magnetických mineralů je důka-

zem, že kamenné koule nemohly vzniknout otáčením v mořském 

příboji, nebo na březích řek. 

 

Vršany 

 

Fenoménem na přelomu osmdesátých a devadesátých jsou takzvané 

vršanské koule. Pochází z třetihor, z doby po uložení hlavní uhelné 

sloje a jejich stáří se odhaduje na 15 až 20 milionů let. Svého času 

se mluvilo o světovém unikátu, který nelze nalézt nikde jinde než  

v severních Čechách a v Jihoafrické republice. Hlavní nálezy  

v současnosti pocházejí z lomu Bílina, proto se nyní mluví o bílin-

ských kuličkách. 

 

Co lidi na vršanských koulích nejvíc přitahovalo, nebyl způsob, ani 

doba vzniku, nýbrž jejich vlastnosti. Psychotronici a léčitelé si za-

nedlouho po jejich objevu ve Vršanech všimli a také upozornili na 

specifické vlastnosti. Energetické pole vršanských kuliček má na 

citlivé jedince léčivé účinky. Jasné důkazy o tom nikdy podány ne-

byly. Skeptici tvrdí, že jde spíše o placebo efekt a hlavní roli tu hraje 

psychika. 

 

Někteří léčitelé ale naopak upozorňovali na fakt, že tak, jak někomu 

koule pomohly od bolestí hlavy, zad nebo zubů, jinému zase bolesti 
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hlavy přivodily. Údajně tím, že kulička jednou stranou energii bere 

a druhou dává. Dalším specifikem kamenných útvarů je to, že umí 

přijímat negativní energii, kterou dále nevyzařují a většinou ji pře-

transformují na energii pozitivní. 

 

 
 

Utah 

 

Moqui Marbles jsou železito pískovcové konkrece, převážně kulo-

vitého tvaru, vyskytující se v některých lokalitách v oblasti Kolo-

radské plošiny na jihu a jihovýchodě státu Utah. 

 

V roce 2004 zveřejnila kosmická agentura NASA fotografie 

z Marsu, na kterých jsou malé kuličky, velké jako běžné borůvky. 

Vědci z univerzity v Utahu je porovnali s vlastními nálezy a publi-

kovali novou teorii. Záhadné kuličky z Utahu jsou stejné jako ty  

z Marsu. Podle nich vznikají v podzemí, když se minerály setkají 

s prouděním vody. Kuličky z Utahu vznikly geologickými procesy 

před 25 miliony lety. 

 

Zdá se, že na povrchu Marsu kdysi existovala voda, která formovala 

kaňony a zálivy. Dnes předpokládáme, že planeta Mars má přinej-

menším spodní vodu. A tam kde je voda, mohl být i život. Jak staré 

jsou Moqui marbles z Marsu? Také 25 milionu let? 

 

Tisíce podobných kuliček dokážou vyrobit krabi na mořských plá-

žích. Pokud nenastane příliv, který je zničí, tak za tisíce let budeme 

kroutit hlavou, jak asi mohly vzniknout. 
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Kanada 

 

Poblíž kanadského města Cassidy, na břehu Mišelského jezera, byly 

nedávno objeveny kamenné koule s podélnými zářezy. Podobné 

rýhy můžeme vidět na koulích v Kostarice. Podle odborníků před-

stavují zemědělský měsíční kalendář. 

 

Kalifornie 

 

V severní Kalifornii můžeme vidět na pláži u města Mendocino 

velké kamenné koule. Většina z nich nemá dokonalý tvar, spíše při-

pomínají gigantická vejce. Již v roce 1669 byly popisovány jako 

úžasný div přírody. Odborné vysvětlení bylo tehdy jednoduché: 

pevné látky jsou přirozeně vloženy do jiných pevných látek. 

 

Ani dnes si vědci nedovedou vysvětlit, jak mohly vzniknout. Ně-

které kusy mají uvnitř fosilní nebo minerální částice, jiné rozlomené 

kusy jsou plné krystalů. Další kamenné koule nemají uvnitř nic, jen 

čistý jíl a písek. 

 

Nejzajímavější místo s kamennými koulemi je horská oblast Oto-

cilo, asi hodinu jízdy od města Borrego Springs. Náhorní plošina je 

poseta stovkami kamenných koulí. 

 

Nunivak 

 

Vydejme se ještě dál na sever, až na ostrov Nunivak. Podle zdejších 

pověstí vzlétaly koule do nebes a zase padaly na zem. Jsou to vzpo-

mínky na dávnou sopečnou erupci? Eskymácká legenda vypráví  

o čtyřech koulích, které vzlétly vysoko do vzduchu, tam se srazily  

a dopadly zpět na různá místa kolem aljašského ostrova Nunivak. 

Nejznámější je kamenná koule s vytesaným lidským obličejem, 

která byla objevena v roce 1986.  

 

Montana 

 

Sféroidy, nebo záhadné koule můžeme najít po celém světě. Podí-

vejme se na další zajímavá místa, kde jsou hlášeny jejich objevy. 

 

V roce 1921 byly v americkém státě Montana obejeveny podivné 

kulovité formace v oblasti zelené stezky, mezi Mosby a Grand 

Springs. Podle geologů byla okolní hornina během tisíce let odpla-

vena a zůstaly jen pevné kulovité konkrece. Zůstává otázka: Proč 

jsou kamenné koule odolnější a nepodléhají tak snadno erozi? 
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Dakota 

 

Zajímavé kulovité formace můžeme ještě dnes najít v Severní Da-

kotě. Zejména po velkých deštích se objevují ve skalních stěnách 

nové kamenné koule. Na vzduchu útvary rychle erodují, povrch se 

postupně odlupuje, jako když loupeme cibuli. Podobnou devastaci 

jsme zaznamenali i ve slovenském kamenolomu Megoňky, kde nej-

větší tří metrová koule nevratně podléhá erozi.  

 

Jaký mechanický, nebo chemický proces způsobuje zhutnění těchto 

konkrecí? Proč mají odlišnou strukturu než okolní hornina?  

 

Ontario 

 

V Ontariu, na březích Hurónského jezera, již po desetiletí místní lidé 

nacházejí kamenné koule různých velikostí. U města Mineapolis je 

geologický park, kde můžete vidět asi 200 kamenných koulí. Vět-

šina je poškozena erozí. Největší má průměr 8,3 metru. Podle geo-

logů byly koule zaneseny pískem. Tehdejší úroveň terénu byla  

o mnoho metrů výš. Před údajně miliony let písek odplavila voda 

a zůstaly jen pevné koule. Proč zůstaly koule neporušené až do dneš-

ních dní? Na to věda nezná odpověď. 

 

S kamennými koulemi se setkáváme po celém světě. Některé jsou  

z pískovce, jiné z žuly, v Čině a v Bosně jsou to uhličitanové koule. 

Na Novém Zélandu nacházíme koule vyplněné jílem, stejně jako 

v Rusku, v oblasti Olkhovka. V Česku u Olšan, jsem zdokumento-

val koule z tvrdého materiálu starého podle brněnského geologa 
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neuvěřitelných 360 milionů let. Je tohle vůbec možné? A co chaos 

v datování? Podle odborníků některé koule vznikly před 1,5 miliar-

dou let, jinde před pouhým milionem let, nebo dokonce před 12 tisíci 

lety. Tady není něco v pořádku. Jak to tedy je?   

 

Jihoafrická republika 

 

Ve stříbrném dole Wonderstone, poblíž Ottosdalu v západním 

Transvaalu, našli horníci různé kovové koule. Dosud jich bylo nale-

zeno víc jak dvěstě. Některé z nich odborně zkoumal J. R. McIver, 

profesor geologie na Witwaterstandské univerzitě v Johannesburgu, 

a profesor geologie Andries Bisschoff z Potsshefstroomské univer-

zity (1979). 

 

Kovové koule připomínají zploštělé glóby, které mají v průměru  

4 až 10 centimetrů. Jejich povrch má ocelově modrou barvu s načer-

venalým leskem. Do koule jsou zapuštěná bílá vlákna ze slitiny 

niklu a oceli, která se v přírodě nevyskytuje. Zjistilo se, že slitina 

není meteorického původu. Některé kuličky mají 6 milimetrů tenkou 

skořápku. Po rozlomení je vidět výplň z houbovitého materiálu, 

která se na vzduchu rychle rozpadá.  

 

Podivné kuličky jsou nalézány v pyrofylitu, což je poměrně měkký 

druhotný minerál. Na Mohsově stupnici odpovídá jeho tvrdost bodu 

3. Vytvořil se usazováním před asi 2,8 miliardami let. Pyrofylit, kře-

mičitan hlinitý, se nechází v hydrotermíálních žilách. Pyrofylit je na 

dotek mastný, podobně jako mastek. Při ohřívání vytváří vločky a je 

nerozpustný ve většině kapalin. 

 

Koule z Ottosdalu mají po obvodě tři souběžné rýhy. Roelf Marx, 

kurátor jihoafrického muzea ve městě Klerksdorp, zjistil zajímavost. 

Jedna vystavená koule se vlastní silou pomalu otáčí kolem své osy, 

i když je zamčená ve vitríně a nepůsobí na ni žádné rušivé vibrace 

zvenku. Koule jsou na povrchu velmi tvrdé a nelze na nich vytvořit 

rýhu ani nástrojovou ocelí. 

 

Kuba 

 

Na přelomu 16. až 17. století popisuje Gonzalo Fernandez de Oviedo 

kamenné koule, které našel nedaleko kubánského města Bajámo. „Je 

tam údolí mezi dvěma kopci, které je plné kulatých valounů. Místní 

lidé vykopávají další kamenné koule ze země, ale i na povrchu je 

jich stále ještě dost. Velmi dobře se prodávají v 15 mil vzdáleném 

Santiagu.“ 
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Je zřejmé, že dokonalé koule přitahovaly pozornost lidí na celém 

světě. Přemísťovali je do svých vesnic, používali jako kultovní před-

měty, nebo jimi označovali hroby. Do některých vysekali obrazy 

souhvězdí, nebo lidský obličej, jako na ostrově Nunivak. Z kubán-

ského ostrova nemám další nové informace, protože průzkum ka-

menných koulí není na Kubě podporován. 

 

 
 

Nový Zéland 

 

Na Novém Zélandu můžete vidět stovky uhličitanových koulí,  

z nichž největší dosahuje průměru 2,2 metru. Jejich stáří odhadují 

vědci na 65 milionů let. Všechny koule mají pevný obal a dutý 

vnitřek. To může vyvolat myšlenku, že jde o zkamenělá vejce pra-

věkých tvorů. Tento předpoklad se jeví jako chybný. Dřívější nálezy 

zkamenělých dinosauřích vajec, provedené v různých částech světa, 

dokazují neslučitelnost s tímto tvrzením. Velikost fosilních vejcí by 

neměla přesáhnout 24 centimetrů a hmotnost 5 kilogramů. Jenže, 

objevené koule mají hmotnost až několik tun. 

 

Podle maorské legendy přistála na Novém Zélandu před mnoha  

tisíci lety bájná loď, hledající drahé kameny. Na palubě převážela 

citrusové plody a část se jich při ztroskotání vysypala do moře. 

Plody časem zkameněly, oblepily je usazeniny a vznikly kulaté kon-

krece. Mohly tajemné kamenné koule vzniknout z obyčejných ci-

trusů? Hledači pokladů koule rozbíjeli v domnění, že uvnitř najdou 

drahé kameny.  
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Pokus s křídou 

 

Pokusme se jednoduchým způsobem prokázat možnost vzniku koulí 

z citrusového plodu. Do sklenice vložíme kousek obyčejné školní 

křídy a zalijeme ji octem. Co se stane? Křída je z vápence. Kyselá 

tekutina působí na křídu a při reakci vznikají bublinky kysličníku 

uhličitého. Plyn se rozpíná rovnoměrně všemi směry, takže v blátě 

mořského dna mohla kolem citrusového plodu vzniknout kulatá ply-

nová kapsle. Ta byla postupem času penetrována sedimenty. Po vy-

zdvižení mořského dna do dnešní polohy obnažil záhadné sféroidy 

mořský příboj. Kamenné koule mohly skutečně vzniknout z citrusů, 

přesně tak, jak o tom vyprávějí staré maorské legendy. Nasvědčuje 

tomu i nález barevného křemenného jádra uvnitř jedné zničené 

koule. Možná to opravdu jsou krystalizované pozůstatky legendár-

ního citrusového plodu. Nebo je to jinak? 

 

Budeme-li souhlasit s výsledkem domácího pokusu, dostaneme se 

do konfliktu s odborným datováním. Odkud získali maorští obyva-

telé potřebné znalosti? Domnívám se, že kamenné koule, známé ze 

starých legend, vznikly nedávno, před několika tisíci lety. Nebo se 

plavili původní obyvatelé Austrálie a Nového Zélandu po mořích, 

už před 65 miliony let? 

 

 
 

Austrálie 

 

V Austrálii, přibližně 400 kilometrů severně od Alice Springs se na-

cházejí gigantické žulové valouny. Tyto obří kamenné sféroidy jsou 

známé jako Ďáblovy kuličky. Odborníci tvrdí, že vznikly ze žhavého 
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magmatu před 1,5 miliardou let. Kulovité konkrece pozdější obna-

žila eroze půdy. Podle aboriginské legendy jde o vejce Duhového 

hada, který stvořil člověka a tento svět v dávném období nazývaného 

Čas snů.  

 

Čína 

 

V čínském okrese Hubei, nedaleko města Gongxi, byl objeven  

v roce 2007 velký počet kamenných koulí. Stavebné dělníci je při 

budování dálnice běžně vykopávali na kopcích Banderg a Zhanlong. 

Jde o velmi vzácný nález zhutněné uhličitanové horniny. Podle ge-

ologů vznikly působením slané vody. Jejich stáří je neznámé. Místní 

obyvatelé nazývají kopec vejčitá hora a koule jako vejce sopky. Na-

šlo se zde mnoho oválných kamenů různých průměrů, od velikosti 

melounu až po dva metry.  

 

Fenoménem je, že koule neustále rostou a jednou za 30 let vypadnou 

z útesu (Gulu Zhai), který je dlouhý 20 metrů a vysoky 6 metrů. 

 

Rusko, Boguchanka 

 

Severně od Irkutska, ve městě Boguchanka, byly objeveny kamenné 

koule s průměrem od 10 centimetrů do jednoho metru. Jsou porézní, 

z pemzy nebo pískovce a velmi rychle absorbují vodu. Přesto jsou 

obzvlášť tvrdé, nedají se rozřezat. Velké množství se nachází v uhel-

ném dole. Podle geologů vznikly před 1 milionem let. Mnoho koulí 

je rozděleno na několik částí jakoby ideálním řezem. Podobně roz-

porcovaná koule je nedaleko české vesnice Vidče. 
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Ostrov Champ 

 

Na ostrově Champ v Zemi Františka Josefa jsou hlavní turistickou 

atrakcí velké žulové koule. Byly objeveny v oblasti mysu Terst. Mů-

žeme jich tu najít stovky. Velkou zvláštností je jejich téměř doko-

nalý tvar. Největší má průměr přibližně 1 metr. Podle odborníků 

vznikly krystalizací organické částice, která se chemickými procesy 

rozpínala stejnoměrně do všech stran, až do tvaru metrové koule. 

Předpokládají, že vznikly při erupci vulkánu, v horkém sopečném 

materiálu. Zůstává otázka. Jak vznikly koule z pískovce, nebo vá-

pencové? Taky při erupci vulkánů?  

 

Rusko, Vjatka 

 

Anatolij Fokin zdokumentoval v roce 2009 velké koule na pláních 

kolem řeky Vjatka, 170 kilometrů od Kirova. Koule jsou seskupeny 

na hromadách, jedna na druhé, na ploše zhruba 20 hektarů. Nedaleko 

se nachází oblast, která je známá jako hřbitov dinosaurů. Každoroční 

záplavy odhalí desítky nových koulí a koster pravěkých zvířat. 

 

Do Vjatky přijela vědecká expedice, aby se pokusila vysvětlit původ 

podivných sféroidů. Průměr jedné z největších koulí je 2,5 metru. 

Podle nich se nejedná o dinosauří vejce, protože ti se na Zemi obje-

vili před sto miliony let, zatímco zdejší pískovec je starý údajně 235 

milionů let. Koule nejsou z tvrdé horniny, ale z pískovce, který byl 

z nejasného důvodu zhutněn. Okolní měkké vrstvy se později odle-

pily a zůstala jen dokonalá tvrdá koule. 

 

Již 33 let zde žije poustevník Salomon, který kameny navštěvuje 

každý den a čerpá z nich energii. Navíc tvrdí, že pomalu rostou. Proč 

se zvětšují, to Salomon ani učenci nedokážou vysvětlit. 

 

Komijská republika 

 

Komijská republika, nebo též Republika Komi, je autonomní repub-

lika v rámci Ruské federace. Poblíž města Galovo byly objeveny 

stovky kamenných koulí z pískovce různých průměrů. Galovo je 

téměř na stejné zeměpisné délce jako ostrov Champ, kde jsou koule 

z žuly. 

 

Kazachstán 

 

Mangistau. Již dvě stě let si vědci marně lámou hlavu nad objevem 

kamenných koulí v západním Kazachstánu. 
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V blízkosti města Shetpe, v západním Kazachstánu, se nachází údolí 

kamenných koulí Torysh. Je v něm mnoho koulí roztroušených po 

stepi. Velikost koulí se pohybuje od malých míčků až po mohutné 

balvany o velikosti auta. 

 

Tento fenomén je málo prozkoumaný, ale odborníci nabízí geolo-

gické vysvětlení – koule vznikly krystalizací v sopečném popelu  

a následně byly obnaženy povětrnostními vlivy. Sediment má menší 

pevnost než samotné kamenná koule, proto může být větry a dešti 

odplavován. 

 

Kurilské ostrovy 

 

Kurilské ostrovy tvoří 59 vulkanických ostrovů, táhnou se v délce 

1200 kilometrů mezi ostrovem Hokkaidó a Kamčatkou. Největším 

ostrovem kurilského hřebenu je ostrov Iturup. Na jižních plážích 

bylo objeveno víc jak tisíc kamenných koulí různých barev – šedé, 

hnědé a černé. 

 

Kmenné koule na ostrově Iturup nevznikly vulkanickou činností. 

Zdejší ohnivé hory, jak se jim někdy říká, jsou rychle ztuhlé čedi-

čové skály složené z čediče, andezitu, liparitu a pemzy. Kamenné 

koule na Kurilských ostrovech jsou žulové! Podle rukých geologů 

je to žula, které vznikala v hlubinách Země, kde byla ještě měkká. 

Na povrchu pak časem ztvrdla. Na Kurilských ostrovech existují 

další místa, kde byly objeveny kamenné kule. Jsou to ostrovy Kuna-

shir, Paramushir a další. 

 

Kabardsko-Balkarsko 

 

Kabardsko-Balkarsko je republika Ruské federace na severním 

okraji Kavkazu. Mezi vesnicí Kashkhatau a Babugent byly v soutěs-

kách řeky Tereka (710 m n. m.) objeveny pravidelné kamenné koule 

s průměrem od několika centimetrů až po víc jak tři metry. Horniny 

v regionu jsou usazené jíly, marly a vápence. Tato vrstva usazenin  

o mocnosti 200–300 metrů leží na karbonátových skalách. Těsně 

pod povrchem horní vrstvy jsou stovky kamenných koulí, které ob-

nažila vodní eroze. Sféroidy jsou pevnější než hornina, ve které byly 

nalezeny.  

 

Na první pohled koule netvoří geometrické formace. Ale, podrob-

nější průzkum ukázal, že zde existují oblasti s koulemi stejného prů-

měru! Většina koulí je složením z vápence, oxidu křemičitého, 

oxidu železa a pyritu. 
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Na vnějším plášti některých kamenných koulí jsou bílé čáry, které 

vytvářejí velký síťový vzor. Tento vzor vznikl důsledkem tlaku, kdy 

koule popraskala. Praskliny byly později zaplněny zrnky křemene. 

Z toho je patrné, že koule původně uložené na rovné ploše, byly 

náhle zaneseny vrstvou jílů, marlů a vápenců.   

 

 
 

Adygejská republika 

 

Adygejská republika, nebo Adygejsko, je republika Ruské federace, 

tvořící enklávu v Krasnodarském kraji v jihozápadní části země,  

v historickém regionu Kubáň poblíž Černého moře. V korytě řeky 

Belaya byly v nadmořské výšce 350 m objeveny kamenné koule, 

připomínající zkamenělá vejce pravěkých tvorů. Tvrdí se, že vejce 

dinosaurů s organickými zbytky uvnitř prošla intenzivním ohřevem 

a obrovské plody zemřely. Podobné skořápky se nacházejí také 

v blízkosti bájné hory Elbrus, v nadmořské výšce 1000 m. 

 

Speciální odborná analýza skořápky zjistila: „70 % skořápky se 

skládá z křemíku, v němž se nachází 0,2 % železa a hořčíku. 30 % 

zbývající látky nelze určit. Odborníci uvedli, že látka je neznámého 

původu.“ 

 

Místní lidé tvrdí, že kamenné koule objevené u řeky Belaya jsou 

vejce, která jedli lidé obři. Objevují se pověsti popisující koule jako 

pozůstatky havárie přistávající mimozemské lodě. Kamenné koule 

mohly vzniknout také působením přílivových interciálních proudů 

během posunu zemských pólů.   
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Vzhledem k tomu, že geologové dodnes nenabídli spolehlivé vy-

světlení vzniku kamenných koulí, může být jakákoliv teorie správná. 

 

 
 

Egypt 

 

V egyptské poušti, na břehu slaného jezera Karún, na území Fayy-

umské oázy, jsou stovky kamenných koulí. Tato oblast má rozlohu 

233 km². Nachází se v úrovni 45 metrů pod hladinou moře. Moderní 

jezero Karun je zbytek kdysi velkého jezera, které mělo rozlohu od 

1270 do 1700 km². Původně to byla obrovská vodní plocha bez pří-

toků, která postupně z neznámých důvodů vyschla. Zůstaly jen pí-

sek, sůl a kamenné koule.  

 

Kréta 

 

Při průzkumu východní Kréty jsem objevil u vesnice Agios Geor-

gios kamenné koule. Kolem silnice ze Sitie do Makrigialos dochází 

k sesuvům půdy. V jednom novém sesuvu jsem objevil mnoho ka-

menných koulí. Podivné koule jsou z pískovce, mají různé velikosti 

od 10 do 40 centimetrů. Tvarem se blíží dokonalé kouli, některé jsou 

deformované do oválů.  

 

Kamenné koule u Agios Georgios jsou ukryty pod krustou šedého 

vápence, která je silná 10 až 30 centimetrů. Tvrdá krusta se rozbila 

sesuvem svahu. Všiml jsem si, že všechny koule jsou osazeny  

v jedné rovině, která kopíruje sklon svahu. Zajímavé jsou jejich po-

zice. Některé jsou ve dvojicích, jinde tři u sebe, nebo tvoří podivnou 

hromadu s kruhovou základnou. Hromada kamenných koulí je snad 
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nejzajímavějším nálezem. Jako by koule někdo poskládal na sebe  

a kolem postavil kruh z přibližně stejně velkých kamenných koulí. 

 

Při podrobnějším průzkumu jsem zjistil, že některé koule mají malý 

otvor. Podobné otvory jsem zaznamenal na kamenné kouli v Bosně, 

nebo ve slovenském lomu v Megoňkách. Otvor do jádra koule je 

přirozený, není dodatečně vyvrtaný. Nějakým způsobem musí sou-

viset se vznikem koule. Oválný důlek může být nová indicie pro vy-

řešení tajemství kamenných koulí. 

 

 
 

Itálie 

 

V Santa Agata dei Goti se traduje legenda o třech kamenných kou-

lích. „Pokud najdeš v zemi jednu kamennou kouli, musíš hledat dvě 

další. Uprostřed mezi nimi najdeš poklad.“ Nálezy koulí v Dugentu, 

Mioanu a v S. Maria A Vicco tvoří na mapě trojúhelníkový obrazec. 

Uprostřed je Santa Agata. Je to náhoda? Co hledali lidé uprostřed 

kruhu z kamenných koulí? 

 

Francie 

 

V horské vesnici Saint-André de Rosans, na úpatí Hautských 

Alp, byly před několika lety objeveny pískovcové koule. Jejich slo-

žení, velikost a tvar, je charakteristické pro podobné evropské ná-

lezy.  

 

Na plošině nedaleko silnice D425 vedoucího do Col de Palluel jsou 

desítky pravidelných kamenných koulí. Poblíž kopce známého jako 
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Serre d'Autruy najdete další stovky koulí. Jaký je jejich možný pů-

vod, a proč je místní obyvatelé označují jako vejce dinosaurů? 

 

 
 

Jejich průměr se pohybuje od 0,6 do 2 metrů, jsou hladké a jen ně-

kolik nemá dokonalý tvar. Koule jsou uloženy pevně v pískovci, což 

vylučuje jakýkoliv zásah člověka. Struktura koulí je jemnější. Pís-

kovcové koule jsou pevnější než okolní materiál, který rychle pod-

léhá erozi. Přesto jsou patrné známky jejich narušení, povrch nad 

terénem praská a odlupuje se. Podle Francouzských geologů vznikly 

před 110 miliony let. Důležitá informace je, že koule jsou uloženy 

vždy v jedné rovině, která kopíruje sklon svahu.  

 

Odborným rozborem bylo zjištěno jejich složení. Pískovec obsahuje 

křemen, jíly, slídy, křemičitany a karbonáty. Důležitým zjištěním je 

jejich hmotnost a úplná absence sedimentárních vrstev. Kamenné 

koule ve Francii nevznikly přirozeným usazováním pískovce!  

 

Kamenné koule se nachází v dalších lokalitách. Existence koulí je 

potvrzena v Bourdeaux, Arnayon, la Charce, Bevons, Châteauneuf-

de-Bordette a Condorcet. V Saint-Ferréol-Trente-Pas pískovcová 

vrstva nad místem zvaným Le Monestier pravidelně uvolňuje koule 

různých velikostí, které obyvatelé využívají pro dekorativní účely. 

Ale nikde nenajdete koule tak krásné a v takových počtech, jako jsou 

v Saint-André de Rosans. 

 

Doporučuji tuto lokalitu navštívit, cesta není tak dlouhá. Uvidíte 

stovky kamenných koulí, ochutnáte místní speciality a skvělé víno. 
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Bosna a Hercegovina 

 

V Bosně můžete navštívit 15 lokalit, kde byly objeveny kamenné 

koule. Tvar dokonalé koule přitahuje naši pozornost již od dávných 

dob. Jak vznikly kamenné koule není zatím spolehlivě vysvětleno. 

Seznamte se s největšími objevy kamenných koulí v Bosně. Najdete 

zde mapu Bosny s místy objevů kamenných koulí. 

 

 
 

Zavidoviči 

 

V oblasti kolem města Zavidoviči bylo nalezeno v 11 lokalitách cel-

kem 60 kamenných koulí. Nejvíc jich bylo objeveno ve vesnici 

Grab-Mečeviči, asi dva kilometry od Zavidoviči. 

 

Kamenné koule Grab-Mečeviči byly nalezeny po velké bouřce  

v roce 1936. Proud vody vyhloubil koryto Bukového potoka a odha-

lil pravidelné koule s průměry od 0,5–1,6 m. Mnoho jich bylo odve-

zeno na soukromé dvorky jako dekorace. Dnes zde najdete pouze asi 

10 nepoškozených a 20 rozpadlých koulí. V roce 2012 jsem jich 

ještě napočítal víc jak 45. 

 

V Zavidoviči existuje několik míst s kamennými koulemi. Většina 

koulí byla bohužel zničena. Lidé v nich hledali drahé kameny. Staré 

legendy hovoří o záhadném spojení kamenných koulí, a ještě záhad-

nějších stečaků. Stečaky, historiky nazvané – náhrobky, se nacházejí 

na celém území dnešního Balkánu. V Bosně jich bylo dodnes obje-

veno 60 000, na horách, v lesích, na polích a v nížinách. Ty nejstarší 
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mají rytiny hvězd, pyramid, nilského kříže, spirál a podivných po-

stav.  Mezi těmito záhadnými stečaky byly nalezeny kamenné koule! 

 

V okolí Zavidoviči můžeme ještě dnes najít tři místa, kde jsou ka-

menné koule mezi stečaki: v malé obci Marmar, která byla pojme-

novaná podle místního starého mramorového lomu, pak Davulije  

a nad vesnicí Graba u Beše, kde jsou nejzachovalejší kamenné ste-

čaki. Není známo, proč byly těžké kamenné koule přenášeny do  

velkých výšek k těmto stečakům. 

 

Největší, nebo nejtěžší kamenná koule na světě? 

 

Jižně od města Zavidovči byla na konci roku 2015 objevena největší 

kamenná koule s průměrem víc jak 4 metry. Tato koule se stala vy-

hledávanou turistickou atrakcí. Vzorky kamenné koule byly zaslány 

k rozboru odborným fakultám v Srbsku a v Bosně. 

 

Vzorek koule obsahuje křemen, muskovit, oxid železitý a uhličita-

novou základnu – bazální cement. Zdá se, že všechny prvky jsou 

energeticky aktivní. Na báňské fakultě stavební geologie v Tuzle 

provedli analýzu s cílem určit hustotu částic (poměr hustoty k ob-

jemu). Hlavní geolog Mersudin Hodžić podepsal prohlášení, kde 

uvádí hodnotu hustoty 2,64 g/m3. Objem největší kamenné koule  

v Zavidoviči je 14,14 m3. Hmotnost koule v kilogramech se určuje 

vynásobením hustoty a objemu. Hmotnost kamenné koule v Zavi-

doviči je 37,32 tun! Kamenná koule v Zavidoviči není největší na 

světě, ale je to koule s největší hmotností. Povrch koule se vlivem 

suchého počasí odlupuje – jako když loupete cibuli. 
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Mapa kamenných koulí v Bosně 

 

Tématu kamenných koulí se věnuji již od roku 1989. Navštívil jsem  

a prozkoumal nejzajímavější lokality s nálezy kamenných koulí na 

světě. Na přehledné mapě vidíte místa, kde byly v Bosně objeveny 

kamenné koule.  Může to být dobrý tip na poznávací cesty.  

 

Maglaj 

 

Již 11 let jezdím do bosenského údolí pyramid. Pokaždé projíždím 

městem Maglaj, které je posazené v oblouku velké řeky Bosny. Řeka 

Bosna přináší časté záplavy, zažil jsem jich při cestách několik. Pří-

valy vody v Maglaji způsobují velké škody, podemílají cesty, sesuvy 

půdy strhávají domy na svazích. Jako by zdejší geologické poměry 
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byly hodně nestabilní a hornina měkká. Kolikrát si říkám – zase je-

dem do toho „maglajse“. 

 

Nedaleko města Maglaj existují dvě lokality s kamennými koulemi. 

První zajímavá lokalita je v obci Jablanica. V 70. letech 20. století 

uviděla Mustafa Mehinagić kamennou kouli v potoce Megara, který 

proudí do řeky Jablanica. S pomocí tří dospělých mužů ji přenesla 

na dvůr svého domu, který je vzdálen 200 metrů od místa nálezu. 

Průměr koule je 155 cm. Bosensští badatelé se domnívají, že byla 

uměle vyrobena před 12 000 lety. 

 

V Maglaji (1978) byla uprostřed kopce Cikota nalezena dokonalá 

kamenná koule s průměrem 150 cm. Nálezce, Avda Čosič, ji převezl 

ke svému domu, kde je k vidění dodnes. 

 

 
 

Kraljeva Sutjeska 

 

Před klášterem v Kraljevské Sutjesce byly v roce 2004 objeveny žu-

lové kamenné koule s různým průměrem (stejné jako v Teočaku).  

V klášteře neznají původ kamenných koulí. Až dodnes se místní 

mniši domnívali, že jde o dělové koule. 

 

Banja Luka, Trn 

 

Při kopání základů domu objevil Čedom Těšanovic dvě kamenné 

koule s průměrem 30–40 centimetrů. V nedalekém potoku se našla 

další kamenná koule s průměrem jeden metr, která se rozpadla na 

dvě poloviny. 
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Slatina 

 

Slatina se nachází nedaleko města Banja Luka. V místním potoce 

byla nalezena žulová kamenná koule, třetí největší v Bosně. Její po-

vrch je hrubě opracovaný nějakým nástrojem. Je pravděpodobné, že 

se někdo pokoušel na povrch koule vyrýt nějaký obrazec. 

 

Stari Majdan a Sanski Most 

 

Obě vesnice se nacházejí v oblasti Banja Luka. V potocích byly na-

lezeny kamenné koule. Je pravděpodobné, že vodní proudy a eroze 

půdy odhalí další pravidelné koule. Zdá se, že nás čekají nové úžasné 

objevy. 

 

Teočak 

 

Teočak najdete mezi městy Bihač a Bosanski Petrovac. Celkem zde 

bylo objeveno 8 žulových kamenných koulí. Mají tvar dokonalé 

koule, ale jejich povrch není hladký. Místní lidé se domnívají, že 

nebyla dokončena, schází poslední krok – vyhlazení. Některé koule 

mají vyřezané otvory, které zřejmě vznikly až později. 

 

Vareš, Ponikve 

 

Nedaleko města Vareš v Ponikve, je čtyřbarevná koule vejčitého 

tvaru. Žulová koule byla objevena pod kořeny padlého stromu v roce 

1970, nedaleko Javorničkeho potoka. Objevitel, Radovan Puskič, ji 

přesunul ke svému domu. 

 

Zlokuče 

 

Již samotný název Zlokuče je historicky zajímavý. Domnívám se, že 

mu rozumí pouze slovanské národy. Angličan, ani Španěl netuší, co 

může název představovat, proto jej přepisují jako „zlokuce“. Ve sta-

roslovanštině znamená slovo ZLO, pojem pro zlý, zloba. KUČA 

znamená domov, bydlení, můj dům. Prastarý název vesnice Zlokuče 

je původní, negermanizovaný, nepoturčený a nikomu nestálo za to 

ho změnit. Zlokuče lze volně přeložit jako ZLÝ dům, ZLÉ bydlení, 

místo nevhodné k bydlení. 

 

Vesnice Zlukuče se nachází asi 20 kilometrů západně od města Ka-

kanj. Bylo zde objeveno několik kamenných koulí. Podle odborníků 

jsou magmatického původu (?). Místní lidé je zprvu neviděli, pro-

tože vyčnívaly nad povrch pouze 10 centimetrů. Domnívali se, že 
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jsou to megalitické základy po dávném řeckém osídlení. Řekové 

opustili tuto oblast Bosny dobrovolně po sedmi dlouhých „zlých“, 

krutých zimách. Byla jim zřejmě zima. 

 

Zamýšlím se, kdy přišli do Bosny staří Řekové a proč se o tom nikde 

nedočtete? Byli to skutečně Řekové? První řecké stopy jsem našel  

v Mile-Arnautoviči, které bylo kdysi vyhlášené léčebné místo 

dlouho před vpádem Římanů, křesťanů a muslimů. Dokonce první 

římští císaři se zde jezdili ještě léčit!   

 

Velika Kladuša 

 

Nedaleko starého hradu Gršeljac, v národním parku Una, byly ne-

dávno objeveny tři kamenné koule. Největší má hmotnost 2,5 tuny, 

druhá 1,2 tun a nejmenší 600 kg. Celkový obvod všech tří koulí je 

víc jak sedm metrů. Byly odvezeny traktory do vesnice. 

 

 
 

Další nálezy kamenných koulí v Bosně 

 

Kamenné koule byly objeveny v dalších bosenských lokalitách: Sre-

brenik, Žepče, Konjic, Zenica, Mostar, Olovo a Gračanica. 

 

Podle geologů (Sevket Goletić a Senad Suljo) vznikaly kamenné 

koule pod hladinou Panonského moře, které kdysi pokrývalo znač-

nou část střední a jižní Evropy. Domnívají se, že nebyly vyrobeny 

lidskou rukou, ale jde o čistě přírodní útvar vznikající vulkanickou 

činností před 30 miliony let. Vysvětlují to takto: „když se horká láva 

rychle ochladí, pak vzniknou právě takové kuličky.“ 



136                                  
 

NAŠE  FANTASTICKÁ MINULOST  

Další kontrolní odbornou analýzu kamenných koulí z národního 

parku Una prováděli na báňské geologické fakultě v Tuzle, která 

zjistila, že se kamenné koule skládají z více vzácných prvků: titan, 

zirkon, vanad, nikl a baryum, což indikuje pravděpodobně sedimen-

tární původ. To je v rozporu s tvrzením geologů Goletiče a Sulja. 

 

Jak to tedy je? Vznikly kamenné koule z horké lávy, nebo jde o pří-

rodní sedimenty – nebo byly vyrobeny lidskou rukou? 

 

Bosenské legendy a mýty 

 

Proč byly objeveny záhadné kamenné koule až dnes? Místní lidé  

o nich věděli, ale nehovořili o nich. Podle některých jsou koule vejce 

starého draka a podle lidové víry nesmí být rušeny. Četl jsme názor, 

že kamenné koule mohou být zkamenělá semena pravěkých rostlin. 

 

V jiných oblastech kmenné lidé koule rozbíjeli, úlomky si nosili 

domů, dávali do místností, nebo do základů svých domů. Později je 

však vraceli zpět na původní místa nálezů. Obávali se jakéhosi pro-

kletí a negativních účinků. 

 

Některé teorie hovoří o meteoritech, které kdysi na území dnešní 

Bosny padaly ve velkém počtu, nebo jsou koule dílem neznámé ci-

vilizace? Jiné názory tvrdí, že kamenné koule zhotovili mmozemské 

bytosti při poslední návštěvě naší planety. 

 

Mnozí bosenští badatelé tvrdí, že kamenné koule byly vyrobeny 

uměle před asi 12 000 lety postupným osekáváním a leštěním kusu 

kamene. Další předpokládají umělý původ, kdy se betonová směs 

odlévala do předem připravených forem. Mělo by jít o beton bez 

cementu, tzv. geopolymer, vyrobený pouze z přírodních materiálů. 

V současné době se pokoušíme podobný beton vyrobit, ale zatím 

bez velkého úspěchu.   

 

Teorie a odborné názory 

 

Podle odborníků vznikaly koule při erupcích sopek, kdy se lávové 

balvany kutálely po svahu dolů, až z toho byla dokonalá koule. 

Tento názor se dodnes nejdete ve školních učebnicích. Jiní učenci 

tvrdí, že záhadné kamenné koule vznikaly krystalizací organické 

hmoty v tuhnoucí lávě. Po vychladnutí byla vzniklá prázdná dutina 

penetrována okolní horninou. Na Slovensku jsou kamenné koule 

z pískovce ve starém lomu v Megoňkách. O jejich vzniku se dočtete 

pouze jednu odbornou větu: „Kamenné koule vznikají kulovitou 



137                                  
 

NAŠE  FANTASTICKÁ MINULOST  

odlučností hornin.“ Ale, kulovitá odlučnost hornin se týká převážně 

vulkanických hornin a vzniká při tuhnutí (smršťování) magmatu. 

Jenže, kamenné koule v Megoňkách jsou z pískovce. 

 

Jedna teorie popisuje působení mořského příboje. Vlny dávných 

moří údajně otáčely uvolněnou horninu tak dlouho, až vznikly do-

konalé kamenné koule. Teorie je to zajímavá, ale v tomto případě by 

měly být kamenné koule nalézány přibližně ve stejných nadmoř-

ských výškách. Navíc kamenné koule mají různá složení: žula 

(Kostarika, Olšany, Kurily, Bosna), slepenec (Megoňky), pískovec 

(Lučenec, Francie, Egypt) sopečný tuf (Mexiko), vápenec (Tunis, 

Adygejsko), nebo uhličitanové koule v případě Bosny a Nového 

Zélandu. Jak tohle vysvětlit? 

 

Srovnejte současné nadmořské výšky vybraných lokalit, kde byly 

objeveny kamenné koule: Zborište 245 m, Zlokuče 800 m, Zavido-

viči 285 m, Kostarika (Diquís) 120 m, ostrov Cano 200 m, Megoňky 

589 m, Olšany v Česku 350 m, Adygejsko 350 až 1000 m, Kabarsko 

710 m, Nový Zéland 18 m atd. 

 

Kamenné koule nevznikly vulkanickou činností, nebo působením 

mořského příboje po miliony let. Nelze také předpokládat, že koule 

byly pracně vytesány z kamene lidskou rukou, nebo odlévány z pří-

rodního betonu – geopolymeru. Zcela určitě lze vyloučit působení 

mimozemských návštěvníků. Nepravděpodobné také je, že kamenné 

koule jsou zkamenělá vejce vyhynulých dinosaurů, nebo zkamenělá 

semena pravěkých rostlin a stromů. Existuje nějaké jiné vysvětlení, 

které věda přehlédla?  
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Jak vznikly kamenné koule 

 

Zůstávají dvě základní otázky, jak mohly kamenné koule vzniknout. 

Byly vyrobeny uměle, nebo jde běžný přírodní proces?  

 

Zdá se, že tvar kamenných koulí nevznikal postupně, dlouhodobými 

procesy, například otáčením, kutálením, nebo krystalizací, jak tvrdí 

odborníci. Vhodné podmínky pro jejich vznik nastaly v jeden mo-

ment, během krátkého okamžiku!  

 

Světové objevy kamenných koulí mají jeden společný rys. Kamenné 

koule byly nalezeny v jedné rovině. Žádná z nich není výš, nebo 

hlouběji. Vrstva s koulemi kopíruje sklon terénu, ve kterém byly na-

lezeny. To značí, že záhadné kamenné koule mohly vzniknout na 

kdysi vodorovné ploše.    

 

Jaký to byl proces? Jaká a jak velká síla mohla ovlivnit geologické 

vrstvy natolik, že umožnila vznik záhadných kamenných koulí?  

 

 
 

Elektrické bleskové výboje 

 

Vznik kamenných koulí je spojen s elektrickými bleskovými výboji!  

 

Vysoká teplota při úderu blesku do země odpaří materiál a v místě 

dopadu výboje se vypálí kanálek, který získá po ztuhnutí sklovitou 

konzistenci. Od středu bleskovice vybíhají pod povrchem na 

všechny strany stovky plazmových výbojů zakončené explozí (ku-

lové plazmoidy). Vše probíhá ve velmi krátkém čase (1ms).  
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Plazmové kanálky po ztuhnutí zůstanou v podobě zkamenělých vlá-

sečnic. Na koncích takových vlásečnic vzniká po explozi kulového 

plazmoidu prázdná kapsa ve tvaru koule. Dutá kapsa je časem pene-

trovánazaplněna, okolní horninou.  

 

Stopy po zásazích blesků je možné vidět v pouštích. Podle typu se 

dělí bleskovice na dvě skupiny: pískové a horninové. Pískové jsou 

chemicky jednodušší, výchozím materiálem je obyčejný písek s vy-

sokým obsahem křemíku. Složení horninových bleskovic je kolí-

savé, byla nalezena v andezitu, granitu, rohovci, nefelinitu, ale  

i v dolomitickém mramoru. Oproti původní hornině, jsou bleskovice 

vždy o něco bohatší na SiO2. To je dáno tím, že při úderu blesku 

dochází k velmi vysoké teplotě, méně odolné složky se snáze odpaří 

a odolnější křemík přetrvá. Ale, ve většině případů mají bleskovice 

a plazmoidy jen několik milimetrů! Jak mohly vzniknou kamenné 

koule s průměrem několik metrů? 

 

Kosmický blesk 

 

Blesk je silný přírodní elektrostatický výboj produkovaný během 

bouřky, kdy se vzduch ohřeje až na 20 000 °C. Dalším případem, 

kdy vznikají blesky, je výbuch sopky.  

 

Naše planeta reaguje s okolním prostorem stejně jako by reagovalo 

nabité těleso s tělesem odlišného náboje. Dnešní elektrické jevy jsou 

nesrovnatelné s těmi dávnými. První civilizace pokaždé s hrůzou 

hleděly na chvějící se zář blesků. Lidé očekávali další katastrofu, 

kterou znali ze starých legend. Jaká to byla katastrofa? 

 

Před několika tisíci lety transformovaly kosmické síly naši planetu. 

Tehdy došlo k přiblížení planet, což se projevilo ohnivým proudem 

mezi nimi – kosmickými blesky. Síla sloupce kosmického blesku 

mohla být jeden až desítky metrů. Po úderu kosmického blesku do 

země měla bleskovice a plazmové vlásečnice velikost desítky centi-

metrů až několik metrů! Na koncích těchto zkamenělých plazmoidů 

dnes nalézáme velké kamenné koule! 

 

Energie kamenných koulí 

 

Citliví lidé vnímají energii proudící z kamenných koulí. Například 

v Zavidoviči má každá koule jiné účinky. Některá je pozitivní, jiná 

dokáže způsobit chaos a rozladění organizmu. Čtyřmetrová koule na 

jihu Zavidoviči není sice největší na světě, ale má výrazně pozitivní 

vliv na organizmus, jak popisují lidé.  
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Kamennou kouli ve slovenských Megoňkách zkoumali odborníci 

z Japonska (2004). Zjistili, že energie třímetrové koule je prospěšná 

na ženské reprodukční orgány. Máte problém otěhotnět? Než 

půjdete k lékaři, vyzkoušejte jako první energii kamenné koule 

v Megoňkách. 

 

Kamenné koule vyzařují energii, která se nedá měřit přístroji. Do-

mnívám se, že nová teorie jejich vzniku působením kosmických 

blesků vše vysvětluje. Zákon o zachování energie je platný dodnes. 

Část energie kosmického blesku zůstala uložena v kamenných kou-

lích dodnes! 

 

 
 

Tématu kamenných koulí se věnuji od roku 1989. Navštívil jsem a 

prozkoumal nejzajímavější lokality s nálezy na světě. Dnes vám se-

známím s nejnovější teorií, jak mohly vzniknout kamenné koule. 
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Zakladatel a vydavatel časopisu WM magazín Skryté skutečnosti je Jiří 

Matějka. Časopis vychází měsíčně v tisku a v elektronické podobě. Před-

platné ojednávejte e-mailem: jirimatejka@wmmagazin.cz, nebo v e-shopu: 

www.wmmagazin.cz/eshop. Internetové stránky časopisu: www.wmmaga-

zin.cz 
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Cesty a expedcie za poznáním pořádá Nový cestovatel z.s. ve spolupráci s 

časopisem WM magazín Skryté skutečnosti. Nebaví vás ležet na přeplněné 

pláži a popíjet drinky? Pojeďte s námi. Nové cesty a expedice najdete na 

strínkách www.nvycestovatel.cz. Pro informace a objednávky pište, nebo 

volejte: info@novycestovatel.cz, Tel: +420 777 770 609 (608). Těším se 

na vás.  

Jiří Matějka 

 




